
 INFORMAČNÍ LIST 
 

BANOX®
 sifon tekutý 

dezinfekční chlorový čistič odpadů 
Dokonale odstraní usazeniny! 
 
Vlastnosti: Moderní chlorový čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem 
a charakteristickou vůní, který dokonale odstraní i ty nejodolnější 
usazeniny a sifon vydezinfikuje. Husté gelové složení proniká i přes 
neodtékající vodu. Bezpečný pro kovové i pro umělohmotné potrubí. 

 
Složení: < 5 % bělicí činidla na bázi chloru, < 5 % aniontové povrchově aktivní 

látky, parfém, D-LIMONENE, CITRAL 

 
Množství účinné látky ve 100ml přípravku: aktivní chlor 2,7g (minimálně 2g) 

 
Dezinfekční účinnost: Má baktericidní, sporicidní, fungicidní, 
virusinaktivační účinek (A, V, B, C). 

 
Dávkování: Používá se koncentrovaný. 

1. Do silně ucpaného odpadu nalijte 1/2 balení a na méně 
ucpané odpady 1/4 balení. 

2. Přípravek nechte působit 45 – 60 minut. 
3. Odpad následně propláchněte horkou vodou. 

Přípravek je vhodné nechat působit přes noc. 
 
Důležitá upozornění:  

 
    Nebezpečí 
 

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě volejte lékaře. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 
 
Skladování: Běžné skladovací podmínky, žádné zvláštní opatření. Při práci s tímto přípravkem je nutné používat 
ochranné pomůcky podle charakteru práce.  

 
Balení: 1000 ml 
 
Likvidace: Přípravek a obal zneškodněte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu! 
 
Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu). 
 

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2008    
 
Výrobce: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, Dunajská Streda, SR, http:/www.banchem.sk/ 
Distributor: BANCHEM CZ s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel./fax: 495 541 227, www.alter-hk.cz 
 

http://www.alter-hk.cz/
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